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De Ecoon W2 is een kleine water  –  water warmtepomp voor het maken van warmtapwater.
De meeste toepassingen van deze warmtepomp vinden plaats in woningen die aangesloten zijn op een collectief warmte- en soms ook
warmte- en koudenet waarvan de geleverde water  aanvoertemperatuur voldoende hoog is voor ruimteverwarming, maar te laag is voor
het maken van veilig warmtapwater. Ecoon heeft 10 basisconcepten ontwikkeld rondom deze tapwaterwarmtepomp voor uiteenlopende
toepassingen. Het merendeel richt zich op collectieve laagtemperatuur warmte- en of warmte- en koude distributienetten, de andere con-
cepten zijn ontwikkeld voor toepassingen van de Ecoon W2 warmtepomp in utiliteitsinstallaties.

De 10 concepten zijn per concept uitgewerkt in installatievoorbeelden. 
Kijk op de website www.ecoon.nl voor meer basisconcepten en installatievoorbeelden.

Warmtapwaterbereider met voorverwarmer en mi-
nimale temperatuurbewaking van de thermische
warmtepompvoeding (bron)
Toepassing: 

- Warmtenetten
- Woningen met een gescheiden binneninstallatie (demarcatie)
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Werking

Zodra temperatuursensor T12
beneden de ingestelde waarde
komt zal de warmtepomp star-
ten. Zolang het temperatuurver-
schil tussen sensor T13 en T15
groot genoeg is zal het tapwater
worden voorverwarmd.
Door de speciale ingebouwde re-
geling en de toerengeregelde
pomp wordt er direct comforta-
bel warmtapwater gemaakt.
Zodra sensor T13 de ingestelde
waarde heeft bereikt stopt de
warmtepomp.
De regeling en afsluiter V11 zul-
len de minimale brontempera-
tuur bewaken door warmte
vanuit leiding 1e te suppleren.
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• Voorverwarming van tapwater door het warmtenet
• Bij storing van de warmtepomp altijd warmtapwater door 

voorverwarmer
• Door voorverwarmer wordt warmtapwatercapaciteit met 

20 á 25% vergroot
• Bron aanvoertemperatuur >17 - <40°C., moet altijd 

beschikbaar zijn
• Retourtemperatuur instelbaar
• Maximum tapwatertemperatuur 65°C.

De hier getoonde schema’s zijn bedoeld als conceptuitleg en kunnen niet gebruikt worden als installatietekening. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Overname in welke vorm dan ook is niet toegestaan. 

Legenda

1 Warmtepomp
2 Boilervat
11 Compressor
12   Verdamper
13 Condensor
14  Expansieventiel
15 Warmtewisselaar voorverwarmer
T11 Tapwater laadtemperatuur
T12 Start sensor
T13 Stop sensor
T14 Temperatuur thermische voeding
T15 Aanvoertemperatuur netwerk
P10 Tapwater laadpomp
V11 Modulerende afsluiter 

thermische voeding
V12 Afsluiter voorverwarmer
1e/B Warmtenet
1a  Retour afgiftesysteem
KW Koudwaterinlaat
WW Warmtapwater
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De Ecoon W2 is een kleine water - water warmtepomp die voor veel toepassingen inzetbaar is. Deze toepassingen zijn
vastgelegd in 10 basisconcepten op basis waarvan een aantal voorbeeldinstallaties zijn ontworpen. Dit voorbeeldschema
is gebaseerd op het Ecoon basisconcept Nr. 10. 

Op de website zijn de andere basisconcepten en installatievoorbeelden te vinden. 
Kijk op www.ecoon.nl voor uitgebreide informatie.

Decentrale warmtapwaterbereider in
WKO installatie met tapwater voorver-
warmer en bewaking van de minimale
voedingstemperatuur van de Ecoon W2
warmtepomp
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De hier getoonde schema’s zijn bedoeld als conceptuitleg en kunnen niet gebruikt worden als installatietekening. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Overname in welke vorm dan ook is niet toegestaan. 
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Legenda  

1 Warmtepomp
2 Boilervat
32 Warmtemeter
T14 Temperatuur thermische voeding
T15 Aanvoertemperatuur netwerk
V11 Modulerende afsluiter thermische 

voeding
V12 Afsluiter voorverwarmer
V32 Dp regelaar
V33 Doorstroombegrenzer
C/B Koudenet
A/B Warmtenet
G/F Woningaansluiting koudenet
E/F Woningaansluiting warmtenet
KW Koudwaterinlaat
WW Warmtapwater

Documentatie

• Folder Ecoon
• Productblad W2 warmtepomp

Werking

Voorbeeldschema van een woninginstallatie die middels een
drie-pijpssysteem is aangesloten op een WKO centrale en
waarvan de aanvoertemperatuur nooit boven de 40°C. komt.
Door het aanleggen van een extra retourleiding kan dit voor-
beeld worden omgezet naar een vier-pijpssysteem.
Voor het maken van warmtapwater onttrekt de warmtepomp
zo veel mogelijk warmte uit de retour van het afgiftesysteem.
Mocht het afgiftesysteem geen of te weinig energie kunnen
leveren dan wordt het tekort  vanuit de WKO aanvoer aange-
vuld. Door de instelbare aanvoertemperatuur van de thermi-
sche voeding van de warmtepomp kan er voorkeur worden
gegeven aan een hoge COP of een lage retourtemperatuur.
Het tapwater wordt voorverwarmd door het warmtenetwerk
met als voordeel:

• bij restwarmtebenutting hogere systeem COP
• vergroting van het warmtapwatervermogen
• back-up bij uitval van de warmtepomp 


